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Cloud Enabled licentie 
Node Locked licentie omzetten naar een Cloud Enabled licentie 
 

 
 

Met een Cloud Enabled licentie wordt je licentie in de cloud geplaatst. Je hebt daardoor 

een internetverbinding nodig om de licentie te kunnen aanroepen. Je logt vervolgens in 

met je Webkey account en bent niet meer afhankelijk van een systeem gekoppelde 

licentie. In deze handleiding worden de stappen beschreven om jouw Node locked 

licentie om te zetten naar een Cloud Enabled licentie. 
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Stap 1 • Inloggen bij het Siemens Support Center 
 

• Ga naar onderstaande website en log in met jouw Webkey Account.  

https://account.sw.siemens.com/en-US/licenses 

 

• Heb je nog geen webkey account of is deze niet bij jou bekend? Gebruik de 

helpfile Webkey aanmaken.  

  

https://account.sw.siemens.com/en-US/licenses
https://enginia.nl/wp-content/uploads/Webkey-aanmaken.pdf
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Stap 2 • Licentie selecteren 
 

• Kies, na ingelogd te hebben, ‘Licenses by Site’, Selecteer de juiste licentie en ga 

naar ‘licenses at this Site>‘ 

 

• Maak de licentie zichtbaar door ‘Licenses Details’ open te klappen. Kies vervolgens 

voor ‘View License’ 
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Stap 3 • Cloud Enabled activeren 
 

In deze stap wordt de Sold-To omgezet naar Cloud Enabled. Alle licenties die onder het 

geselecteerde Sold-to vallen, worden hiermee geconverteerd.   

• Selecteer ‘Cloud Enabled License’ gevolgd door ‘Confirm’.  

 

 

 

• De opties ‘Passwords and License Files’ en ‘Product Activation’ zijn niet meer van 

toepassing en vind je ook niet meer terug op de ‘License management’ pagina. Op 

deze pagina zie je ook direct dat de licentie een Cloud Enabled license is. 
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Stap 4 • Gebruikers toekennen of wisselen 
 

Het webkey account waarmee is ingelogd is ook de Administrator Webkey waarmee de 

gebruikersrechten gemanaged kunnen worden. De gebruikers die in deze stap worden 

aangemaakt en die een eigen Webkey krijgen, kunnen geen wijzigingen aanbrengen in de 

toegekende licenties.  

In het scherm dat wordt geopend, worden alle beschikbare licenties weergegeven, als je 

niets ziet staan, ververs dan de pagina. Gaat het om één licentie, dan is deze stap klaar en 

kun je verder naar   
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• Stap 5 • License Utility instellen. 

• Via ‘Assign User’ kunnen de verschillende features worden toegekend aan de 

verschillende gebruikers. Hou hierbij de volgende volgorde aan: 

1. De basisfeatures 

2. Add-ons 

 
 

• Er zijn twee mogelijkheden: 

1. Selecteer de gewenste persoon via het pull down menu en druk op ‘Assign 

user’ 

2. Maak een nieuwe gebruiker aan. Vul hiervoor de benodigde gegevens in 

en druk op ‘Create New Webkey’. Het volgende scherm wordt getoond en 

de aangemaakte gebruiker ontvangt een mail met de uit te voeren 

stappen. 
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• Herhaal de bovenstaande stappen totdat alle gebruikers en features zijn 

toegevoegd. 

• Met de bovenstaande stappen is het ook mogelijk om de licentie voor 

verschillende gebruikers te wisselen. 
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Stap 5 • License Utility instellen 
 

• Ga naar de Windows startknop en typ ‘License Utility’ in het zoekveld. Klik op het 

gevonden resultaat. 

 
• Selecteer in het scherm dat wordt geopend ‘I am Cloud enabled’ gevolgd door 

‘OK’. Klik het herstart scherm door. 
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Stap 6 • Solid Edge starten 
 

• Zorg ervoor dat je een actieve internet verbinding hebt. 

• Start Solid Edge. 

• Vul, in het scherm dat wordt geopend, jouw WebKey gegevens in: 

o User name: Vul hier het e-mailadres in dat bij jouw webkeyaccount hoort 

o Password: Vul hier het wachtwoord in dat jij gekozen hebt bij het mailadres 

o Vink de box ‘Remember my user name next time’ aan. 
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FAQ  
 

• Ik zie de optie ‘Cloud Enabled license’ niet terug op de ‘license 

management’ pagina. 

Je maakt op dit moment gebruik van een floating licentie. Dit type licentie kan 

niet omgezet worden naar een Cloud Enabled licentie. 

• Ik ga weer vanaf een vaste plek werken en zou weer “gewoon” node 

locked willen werken. Ik zie alleen geen optie om dit om te zetten. 

Het omzetten van ‘Cloud Enabled’ naar ‘Node locked’ kan alleen door Siemens 

worden gedaan. Mocht je dit willen neem dan contact op met Support:   

• Mijn vraag staat hier niet tussen. 

Geen probleem. Neem contact op met Solid Edge Support van Enginia via: 

o Klantportaal: mijn.enginia.nl 

o Telefoon:   085-4891717 

o Mail:  support@enginia.nl  

 

 

 

 

  

http://mijn.enginia.nl/
mailto:support@enginia.nl
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